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SESSIÓ INAUGURAL 
DATA: 7 d'octubre de 2016  

HORA: 10:00 hores  
LLOC: Seu social Fundació Cañada Blanch (Jorge Juan, 4 – 1a)  

 
Presideix el president de la Fundació Cañada Blanch  

 
Participants i col·locació Taula Presidencial: 

 
 Sr. Juan López-Trigo, president de la Fundació Cañada Blanch. 

 
 Sr. Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme. 

 
 Sra Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni. 

 

 Sr. Vicent Gil, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies.  

 
Vicent Gil      Carmen Amoraga   Francesc Colomer   Juan López-Trigo  

__________   _______________    ________________  _______________ 
Públic 

PARAULES en l'ACTE:  
 

 Sr. Juan López-Trigo pren la paraula per a iniciar l'acte. 
 

 Intervenció del Sr. Vicent Gil. 
 

 Intervenció de la Sra. Carmen Amoraga. 
 

 Intervenció del Sr. Francesc Colomer, que tanca l'acte. 

 
Una vegada conclòs l'acte d'inauguració, el Sr. Francesc Colomer, secretari 

autonòmic de Turisme, i la Sra. Carmen Amoraga, directora general de 
Cultura i Patrimoni, impartiran la ponència: «L'Administració autonòmica 

com a dinamitzadora de l'oferta cultural i turística». 
 

El programa d'aquesta sessió inaugural es completa amb les intervencions 
següents:  

 Sr. Javier Gómez-Navarro, president del Grup MBD: «El turisme a 
Espanya: passat, present i futur». 

 
 Sr. Antonio Bernabé, director gerent de la Fundació Turisme València: 

«Reptes del turisme cultural». 
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De 31 alumnes inscrits, 20 són d'ajuntaments i FVMP: 11 de la Província de València, 6 de la 

Província de Castelló, 1 FVMP. 

Dels Ajuntaments són 10 autoritats locals (3 alcaldes/sses i 7 regidors/es) i 10 tècnics. 

PALLARÉS XIFRE, Àngels Alcaldessa - 
Diplomada en 

Turisme 

Aj. Canet lo Roig  

VAREA HERRERO, 
Esperanza 

AEDL Aj. de La Yesa  

MARTÍNEZ GARCÍA, 
Ángel 

Diplomat en 
Turisme 

Aj. Quart de Poblet  

SÒRIA GARCÍA, Raül Regidor de 

Turisme 

Aj. de Betxí  

MORERA ALEMANY, 

Mireia Francesca 

Regidora de 

Turisme 

Ajuntament d'Oliva 

SALVADOR MATEO, José 

Enrique 

Regidor de 

Turisme 

Ajuntament d'Andilla  

ÁNGEL CARPIO, Lola Tècnica de 
Turisme 

Ajuntament Cofrentes 

RONDEN GARCERÁ, 
Isabel María 

Informadora 
Turística 

Aj. de Sagunt  

GRANEL CABEDO, Vicent Regidor de 

Cultura 

Ajuntament de Borriana  

LÓPEZ DIEGO, Andrea AEDL Aj. Algar de Palància  

FAVA TELLO, Vicente Cap Àrea / 

Desenvolupament 
Productes Turístics 

Turisme València 

GINER PICÓ, Ester Responsable del 
Producte Cultura 

Turisme València 

VILAPLANA GUIJARRO, 

Adelina 

Tècnica de Turisme Ajuntament d'Oliva 

MARÍN ARNAL, Lorena Tècnica de Turisme Ajuntament d'Almenara 

TENA GARCÍA, Óscar Alcalde Ajuntament de Vilafranca 

SÁNCHEZ XIFRE, Iván Alcalde Ajuntament Sant Jordi  

CANTOS PÉREZ, Javier Regidor Ajuntament de Cullera  

JOVER COLUBI, Amparo Regidora de 

Patrimoni 

Ajuntament de Cullera  

RIBES BLASCO, María 

Remedios 

Màster Gestió 

Biblioteques, 
Arxius i Doc. 

Ajuntament Rafelcofer  

DEVAL GARCÍA, Filo Turisme FVMP 
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Senyor president de la Fundació, secretari 

autonòmic de Turisme, directora general de Cultura, 

  

Estimades senyores i senyors, entre els quals es 

troben autoritats electes locals: 

 

En primer lloc, desitge agrair l'amable invitació 

formulada per l'entitat organitzadora, la Fundació 

Cañada Blanch, amb la qual l’FVMP té subscrit un 

Conveni de col·laboració mútua. 

 

 

Considere oportú ressaltar que, iniciatives tan 

específiques i excel·lents com aquesta, difícilment 

poden veure la llum sense el dinamisme i l'encert 

d'una organització com la Fundació, i sense la 

col·laboració de les Institucions: la Generalitat i 

l’FVMP.  

 

El Curs d'Especialització en Turisme Cultural té com a 

objectiu analitzar la realitat cultural i turística 

valenciana i dotar, a les Autoritats Locals, als gestors 

i professionals, de ferramentes eficaces que 

possibiliten la posada en valor turístic del ric 

patrimoni cultural present de cap a cap de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Les persones més situades en l'Àmbit Cultural 

podran conéixer les claus turístiques, i les persones 
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més recalades en l'Àmbit Turístic accediran a la rica i 

espectacular realitat de la Cultura i del Patrimoni 

Cultural al País Valencià. 

 

Aquest prestigiós Curs està orientat, entre altres 

extrems, a millorar la Governança Col·laborativa, 

turística i cultural, en el territori. 

 

Està dirigit a crear «matèria grisa» en el binomi 

Turisme i Cultura. 

 

El coneixement públic del nostre patrimoni i de la 

nostra Cultura serveix tant per a donar a conéixer 

aqueixos recursos, als veïns com als turistes. 

 

L'ús turístic del Patrimoni Cultural, de forma 

sostenible, 

genera riquesa i ocupació. Vertebra de nord a sud i 

d'est a oest el territori. 

 

Però devem fer-ho de forma professional i amb el 

concurs de tots. 

 

Breument desitge assenyalar 5 assumptes que 

l’FVMP considera d'interés: 

 
1) L'Agilització dels sistemes de protecció 

cultural dels recursos patrimonials abans de 

la seua transformació en producte i posada 

en el mercat turístic. 
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2) La conveniència d'Estudis de Càrrega 

previs (tipus d'activitats, nombre de 

turistes…) a la posada en valor per a 

coneixement públic (residents i turistes) del 

patrimoni cultural. 

 
3) L'impuls del treball conjunt entre 

ajuntaments (cronistes locals, arxivers, 

documentalistes, vikipedistes…), entitats 

especialitzades i les universitats per a 

garantir els continguts científics sobre els 

productes, la seua interpretació i permanent 

retroalimentació. 

 
4) La creació de nodes turístics espacials 

(supramunicipals, espai turístic) sobre temes 

específics (ruta de la Seda, ruta del Grial, 

posada en valor del patrimoni de la Guerra 

Civil Espanyola 36 – 39, construccions en 

pedra seca…). 

 
5) L'impuls i generalització d'un sistema per 

a conéixer el client de Turisme Cultural en 

destinació. 

 

És necessari continuar fent allò que des de fa un 

any es practica: el treball conjunt entre l'Agència 

Valenciana de Turisme, la Direcció General de 

Cultura, la Federació i les Universitats. 
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Pot ser d'interés la Constitució de Comité d'Experts 

(bones pràctiques municipals, empresarials i 

associatives) que puga orientar les iniciatives en 

matèria de Turisme Cultural. 

 

Per a finalitzar, desitge mostrar la meua gratitud 

a la Generalitat Valenciana i a la Fundació Cañada 

Blanch i donar l'enhorabona pel treball ben fet i cal 

reiterar, públicament, la disposició de l’FVMP per a 

abordar noves iniciatives en comú. 

 

Moltes gràcies. 
 


